Kedves 11.a Angolos Csoportom!
A Digitális Oktatás 12. heti feladatainak beküldési határideje: 2020. június 3. CSÜT. 15:00h. (7 db kép)
Összesen önöknek ezen kívül már csak egy heti feladatai vannak angolból a 13. hét anyaga ☺
English File Pre-intermediate tankönyv és munkafüzet
Unit 9B „I’ve been afraid of it for years” feladatai :
Present Perfect nem új anyag, amit itt hangsúlyoz a könyvünk az a FOR és a SINCE használata.
SB p 70 Task 1
a, Nézze meg a lap tetején a képmontázst! Mennyi mindentől tartanak az emberek, milyen fóbiákat
tud felsorolni? (fóbia jelentése= Beteges félelem vagy ellenérzés egy helyzetben egy adott dologgal
szemben.)
b, Itt van felsorolva 5 fóbia ezeket magyarul is körülbelül így mondjuk.
1. Acrophobia is an extreme or irrational fear or phobia of heights. (Tériszony)
2. Agoraphobia is an anxiety in situations where the person thinks the environment to be
unsafe with no easy way to escape. (Pánikbetegség)
3. Glossophobia or speech anxiety is the fear of public speaking. (Lámpaláz)
4. Claustrophobia is the fear of small closed spaces. (Kalusztrofóbia/Bezártság érzet)
5. Arachnophobia is an unreasonable fear of spiders and scorpions (Arachnofóbia)
Az 5 számot írja be az A-E bekezdésekben található négyzetekbe!
c, Ugyanebből a szövegből válassza ki a következő szavakat:
1, egy főnév ami az afraid szóból alakult ki (E bekezdésben)
2, egy melléknév aminek a jelentése very afraid (A bekezdés)
3, az afraid két szinonímája (B és C bekezdésekben)
Task 2 Hallgassa meg a 4.20 felvételt amelyben 3 személy beszél a fóbiájukról. Töltse ki a táblázatot:
Az elhangzás sorrendje a felső sorban található: 1,2,3
1-Mitől tartanak (What are they afraid of?)
2- Mikor kezdődött ez a fóbia(When did it start?)
3-Hogyan van hatással ez az életükre (How does it affect his/her life?)
b, Ismét hallgassa meg a felvételt és válassza ki melyik személyt befolyásol leginkább a fóbiája?
SB p71 Task 3
a, A 4.20 felvétel 1 személy elmondása alapján mi a válasz az 1-4 kérdésre?
„How long have you had this phobia?” (Mióta van ez a fóbiád?)
„I’ve had it for about 40 years. Since I was 12 years old.” (Negyven éve, 12 éves korom óta.)
b, Lapozzunk hátra a 142. oldalra!
SB p 142 9B

Nyelvtani magyarázat:
Present Perfect képlete:

HAVE/HAS+V3
-How long have you lived here? (Mióta laksz itt?)
-I have lived in Győr for 17 years. (17 éve lakom Győrben=Még mindig itt lakom, de a múltban
kezdődött 17 éve tart. / Másik értelmezése=17 évet laktam Győrben eddig.)
-I have lived here since 2003. (2003 óta élek itt.)

FOR vagy SINCE?
FOR+ időkifejezés ami időszakra utal : for two weeks, for 17 years, for a long time…
SINCE+ egy konkrét időpontra vagy egy időszaknak a kezdetére utal: since 2003, since last June, since
I was a child…
SB p143 9B
a, Írjon kérdéseket (1-8)a HOW LONG (=mi óta, milyen hosszú ideje) + Present Perfect!
b, Válaszoljon az a feladatban a kérdésekre (tehát a kérdésekre, amit az előbb írt meg)!
Lapozzunk vissza a 71. oldalra!
SB p 71 Task 5
a, A táblázatot a komplett kérdésekkel írja le a füzetbe és válaszoljon rá Present Simple és Present
Perfect mondatokkal. Lehetőleg legyen benne igenlő válasz! ☺Pl:
1-Do you have a pet? Yes, I do.
How long have had it? I have had it for a long time./ I have had it since 2007.
Task 6
a, Ismer valakit akit kezelnek valamilyen fóbiával?
b, Olvassa el az alábbi szöveget „Scared of spiders? Take this pill.”=Fél a pókoktól, akkor szedje ezt a
tablettát! Válaszoljon a hat mondatra,(T/F) igaz vagy hamis?
szótármunka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

take this pillphobiaThey affect at least a quarter of the population.
overcome phobiasnormal treatmentexposure therapythe most commonly usedinvolvesgraduallyobject-

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

The therapy doesn’t work for everybody.more effectivescared of heightsThey took a placebo.
balconysufferbusy street20th floornervousfearpanicterrified-

WB p 58 Task 1
a, Egészítse ki az 5 szót és a négyzetbe írja be a meghatározás betűjelét!
b, Egészítse ki az odaillő szóval!
Task 2 Keretezze be FOR vagy SINCE?
b, A celebrity’s life (Egy celeb élete) c. szövegbe írja be FOR vagy SINCE.
WB p 59
c, A kérdések a HOW LONG + Present Perfect (mi óta) vagy WHEN+ Past Simple (mikor)
kérdőszavakkal és a hozzá illő igeidővel egészítse ki. A válaszok segítenek.
d, Jó vagy rossz? Ami rossz ott javítson!
Task 4
a, Hallgassa meg a szöveget egy betelefonálós rádióműsorról szól ami fóbiákkal foglalkozik. Mi az a
cynophobia? Karikázza be a helyes válaszokat!
USEFUL WORDS AND PHRASES
Írja oda a magyar megfelelőjét a keretben lévő szavaknak!

Jó munkát!
Üdvözlettel:
Széplábi Csilla
angoltanár
Győr, 2020. május 29.

